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1. Din ACN Videotelefon

1-1. ViDeotelefonens DelAr

Följande föremål ska finnas bifogade med din videotelefon från ACN. Om någon del saknas, vänligen kontakta ACNs kundtjänst.

Huvudenhet Handenhet

Ethernetkabel (RJ-45)

Strömadapter
*Varning: Använd den strömadapter som följer med videotelefonen. Användandet 

av en annan strömadapter än den som ACN tillhandahåller kan resultera i att din 

videotelefon skadas eller till och med börjar brinna.

Telefonkabel (RJ-11)

1-2. säkerhetsinstruktioner

Dessa riktlinjer syftar till ett säkert användande och till att förhindra ekonomisk förlust. 
Läs dem noga innan du använder din videotelefon.

Det finns två typer av försiktighetsåtgärder, som förklaras som följer:
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IAKTTA FÖRSIKTIGHET

När du stänger av strömadaptern, stäng 
av strömbrytaren innan du kopplar ur 
sladden från uttaget.

• Att koppla ur sladden när 
strömbrytaren är på kan få din 
videotelefon att fungera felaktigt.

Installera inte din videotelefon på en 
osäker plats, eller på en ostabil yta.

• Det kan få videotelefonen att fungera 
felaktigt, eller inte alls. 

Använd ett mjukt tyg för rengöring av 
LCD-skärmen och kameran.

• Använd inte starka kemiska lösningar 
eller sträva hjälpmedel eftersom sådana 
kan skada videotelefonen, särskilt LCD-
skärmen och kameran

Använd det mest lättillgängliga eluttaget när du installerar din videotelefon

VARnInG    

Installera inte din videotelefon i en 
dammig miljö eller där den kan påverkas 
av gas.

Plocka inte isär eller modifiera din 
videotelefon eller strömadapter. Garantin 
täcker inte skador som uppstår vid sådana 
åtgärder.

För att undvika skada, överhettning 
och risk för elstötar, installera inte 
videotelefonen i en fuktig miljö.

Utsätt inte din videotelefon för direkt 
solljus, och installera den inte nära 
värmekällor, som element.

För att undvika risk för elstötar, rör inte 
strömadaptern vid åska.

För att undvika skada, skydda din 
videotelefon från plötsliga stötar. Använd 
inte överdriven styrka, särskilt mot LCD-
skärmen och kameran.

En plötslig temperaturförändring kan 
skada din videotelefon. 

Koppla ur strömsladden när 
videotelefonen inte används under en 
längre tid.

Använd bara den strömadapter som följer 
med videotelefonen.w
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1-3. Att lärA kännA ViDeotelefonen

FRAmSIdAn  

1:@/ 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ

* 0-._ # .

REGISTER POWER

1 Handenhet Videotelefonens lur

2 Högtalare Spelar ringsignaler och överför ljudet när 
högtalartelefonläget är på

3 Kamera Tar bilder som sänds till den uppringda parten.

� LCD-skärm Visar under samtal din bild och bilden av den som du talar 
med.

� Knappsats Knappar som styr din videotelefons funktioner.

� Mikrofon Tar emot och överför ljudet när högtalartelefonläget är på.

BAKSIdAn 

I/O +12V DC
POWER

USB LAN WAN LINE PHONE VIDEO OUT AUDIO OUT

PÅ/AV (I/O) Stänger av/sätter på din videotelefon

POWER (DC IN) Uttag för strömadaptern

USB-Minne USB-port som används för att överföra data till/från din videotelefon

LAN Uttag för lokalt nätverk (Local Area Network)  

WAN Uttag för uppkoppling mot internet via ethernetkabeln

PHONE Kopplar en annan telefon till din videotelefon

VIDEO OUT Överför video till en TV eller dator 

AUDIO OUT Överför ljud till externa högtalare eller ljudsystemt

LAN (Local Area Network) är ett datornätverk som täcker ett litet geografiskt område som till exempel ett hem, ett 
kontor eller en grupp byggnader, som en skola.  
Ett hemmanätverk är ett lokalt nätverk och används för att koppla samman flera enheter inom hemmet. 
De enklaste hemmanätverken kopplar samman 2 eller fler datorer så att man kan dela filer, skrivare och en 
internetuppkoppling (vanligtvis bredband via kabel eller DSL).

WAN (Wide Area Network) är ett datornätverk som täcker ett stort område. WAN används för att koppla samman LAN 
och andra sorters nätverk så att användare och datorer på en plats kan kommunicera med användare och datorer 
på andra platser.  Ett WAN erbjuder nätadressöversättning (NAT) vilket innebär att flera enheter, som datorer eller 
videotelefoner, kan dela en IP-adress och internetuppkoppling. Routern känns igen på att den nästan alltid har 5 
ethernetportar på baksidan. En port är avskiljd från de fyra andra. Det största och mest välkända exemplet på ett 
WAN är internet.
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KnAppSATS

1:@/ 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ

* 0-._ # .

REGISTER POWER

(1) REGISTER Den gröna diodlampan lyser när din videotelefon är uppkopplad mot ACNs digitaltelefontjänst.

(2) POWER Indikerar om din videotelefon är på.

 (3) MEDDELANDE Möjliggör för dig att hämta video-/röstmeddelanden. 

 (�) KÖA Möjliggör för dig att placera samtal i kö.

 (�) TYST LÄGE Stänger av överföringen av ljud och bild under samtal.

 (�) TELEFONBOK Ger dig tillgång till din personliga telefonbok. 

 (�) KONFERENS Möjliggör konferenssamtal med flera personer (3-partssamtal). 

 (8) PRIVAT LÄGE Stänger tillfälligt av videoöverföringen under ett samtal.

(9) * Anger ”*” 

 (10) NUMERISK KNAPPSATS Med dessa knappar anger du telefonnummer när du ska ringa, eller bokstäver i menyn 
”Inställningar”.

(11) # Anger ”#”.

 (12) MENU Aktiverar ”Huvudmenyn” på din LCD-skärm. 

 (13) TILLBAKA Låter dig gå till föregående meny från till exempel ”Inställningar”-menyn under ett samtal och 
raderar tecken när du skriver med telefonen. 

 (1�) INNEHÅLL Listar tillgängligt innehåll.  

(1�)  Navigationsknapp för ”upp”.

(1�) OK  Används för att göra val och för att spara inställningar i menyn ”Inställningar”.

(1�) Navigationsknapp för ”ner”.

(18) 
Navigationsknapp för ”vänster”.

(19) 
Navigationsknapp för ”höger”.

(20) STATUS Listar information som behövs för teknisk support, till exempel konfiguration och 
mjukvaruversion

(21) CAPS Gör att du kan välja att skriva stora bokstäver och väljer vilken typ av bokstäver eller tecken du 
ska skriva. Skiftar mellan numeriska tecken och små och stora bokstäver.  

(22) TILLÄGGSFUNKTIONER Listar tillgängliga funktioner.

 (23) ÅTERUPPRINGNING Ringer upp det senast slagna numret.

 (2�) HÖGTALARE Aktiverar/avaktiverar högtalartelefonen.

 (2�) RING Ringer upp det slagna numret.
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1-4. Att instAllerA ViDeotelefonen

Vänligen kontrollera att du har följande delar innan du installerar din videotelefon. För bästa resultat, följ installationsråden i 
Snabbinstallationsguiden som följer med videotelefonen.  

Koppla handenheten till dockningsplatsen på sidan av din 
ACN Videotelefon. Koppla strömadaptern till strömporten. 

Koppla ethernetkabeln till WAN-porten. Sätt ”Power”-knappen i ”på”-läge. 

OBSERVERA: Det kan ta upp till 3 minuter innan din videotelefon är redo att användas. Under denna tid kommer systemet att utföra 
en initial mjukvaruuppdatering och koppla upp sig mot ACNs digitala telefonitjänst. Det kommer att visas en status på bildskärmen 
medan processen pågår. När processen är avslutad kommer ”register”-lampan att lysa grönt.

2.  Att använda videotelefonens  
grundläggande funktioner

2-1. . Att ringA sAmtAl 

2-1-1. Att ringA meD knAppsAtsen

Lyft på luren eller tryck på högtalarknappen 

• Tryck in telefonnumret 

• Tryck på ringknappen 

KOMMENTARER:   Se avsnitt 3-2 för instruktioner om att skriva in tecken.Knappsatsens ljud är avstängda enligt 
standardinställningarna. Om du vill sätta på knappsatsens ljud, se avsnitt 3-6-1-3. Ljud. 

2-1-2. Att ringA i stAnDbyläge (när lCD-skärmen är AVstängD)

Ange telefonnumrets första siffra 

• Ett fönster öppnas på bildskärmen 

• Skriv in de återstående siffrorna i telefonnumret 

• Tryck på ringknappen 
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2-1-3. Att ringA från sAmtAlslistAn 

Tryck på ”MENU”-knappen

• Använd navigationsknapparna ”     ” för att välja ”Samtalslista”

• Tryck på ”OK”-knappen 

•  Välj den kategori av nummer som du vill ringa upp (Alla samtal, Mottagna samtal, Uppringda nummer, Missade samtal) genom att 

använda navigationsknapparna ”  ” (till exempel: välj ”Uppringda”)

• Tryck på ”OK”-knappen 

• Använd navigationsknapparna “   ” för att välja det önskade numret

• Tryck på ”OK”-knappen 

• Använd navigationsknapparna ”   ” för att välja ”Ring”

• Tryck på ”OK”-knappen 

Välj ”Samtalslista” från Huvudmenyn Välj den önskade samtalskategorin

Välj det nummer som du vill  Välj ”Ring” och tryck på ”OK”-knappen 
ringa och tryck på knappen ”OK” 

2-1-4. Att ringA från telefonboken

Tryck på knappen ”MENU” när LCD-skärmen är avstängd eller i viloläge.

• Huvudmenyn visas  

• Välj telefonbokens meny med hjälp av navigationsknapparna “   ”

• Tryck på ”OK”-knappen 

ELLER

• Tryck på telefonboksknappen  som du finner på framsidan av din videotelefon. 

• Välj ”Alla kontakter” med hjälp av navigationsknapparna “  ”

• Välj den önskade kontakten och tryck på ringknappen  eller ”OK” 

• Välj det nummer (video-, mobil-, hem-, företagsnummer) som du vill ringa med hjälp av navigationsknapparna “   ”

• Tryck på ”OK”-knappen 
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Välj ”Telefonbok” från Huvudmenyn  Välj ”Alla kontakter”

Välj den önskade kontakten och tryck  Välj det nummer som du vill ringa 

på ringknappen  eller ”OK”-knappen   och tryck på ”OK”-knappen 

2-2. Att tA emot sAmtAl

När din videotelefon ringer visar LCD-skärmen bilden på den som ringer eller namnet och telefonnumret för den som ringer.

Lyft luren eller tryck på högtalarknappen  för att besvara samtalet. Om det finns en bild kopplad till kontakten kommer den att visas.

2-3. Att AVVisA sAmtAl

Om du inte kan, eller vill, besvara ett samtal, tryck bara på knappen “ ” för att avvisa det. Samtalet skickas då direkt till din 
röstbrevlåda.

2-4. Att AVslutA sAmtAl

Lägg bara på luren eller, om du talar i högtalarläget, tryck på högtalarknappen . 

OBSERVERA: Samtalsinformationen sparas i din Samtalslista.

2-5. Att hämtA ViDeo-/rÖstmeDDelAnDen 
Det dyker upp ett kuvert i det nedre högra hörnet på bildskärmen när du får ett video-/röstmeddelande, det visar också hur många 
meddelanden som väntar.  
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För att hämta dina video-/röstmeddelanden:

• Tryck på meddelandeknappen  på framsidan av din videotelefon

• Ange din fyrsiffriga kod och tryck #

• Tryck 1 för att hämta dina video-/röstmeddelanden 

• Om du har meddelanden kommer den automatiska rösten att indikera om det är ett röst- eller videomeddelande.

VIdEo-/RÖSTmEddElAndEFunKTIonER

Tryck Kommando

# Spara meddelandet

7 Radera meddelandet

2 Spela upp meddelandet igen

4 Gå tillbaka till föregående meddelande

5 Spela upp meddelandet

6 Gå till nästa meddelande

8 Besvara samtalet

9 Ytterligare valmöjligheter

* Gå tillbaka till föregående meny

2-6. informAtion på ViDeotelefonen

Välj ikonen ”Information” i Huvudmenyn för att se information om din videotelefon.
Tryck på tillbakaknappen  eller ”OK”-knappen  på framsidan av videotelefonen för att avsluta. 

2-7. AnVänDbArA funktioner ViD sAmtAl

2-7-1. tyst läge

Tryck på knappen för tyst läge  för att se till att den andra personen inte hör dig. För att stänga av tyst läge, tryck på knappen igen.
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2-7-2. priVAt läge

Tryck på knappen för privat läge  om du inte vill att den andra personen ska kunna se din bild. Vid privat läge visas en logotypbild på 

den andra personens skärm istället för din bild. För att stänga av privat läge, tryck på knappen igen.

2-7-3. Volymkontroll 

Du kan kontrollera volymen under ett samtal med hjälp av navigationsknapparna “   “. 

Volymikonen visas upptill på LCD-skärmen.

“ ”Sänker volymen “  “Höjer volymen

För att kontrollera volymen under ett samtal:

• Tryck på ”MENU”-knappen 

• Välj ”Volymkontroll” med hjälp av navigationsknapparna “  ”

• Tryck på ”OK”-knappen 

• Använd “   “ för att justera volymen

• Tryck på tillbakaknappen  för att gå till föregående meny

2-7-4. ljusstyrkekontroll 

Du kan justera bildskärmens ljusstyrka under ett samtal med hjälp av navigationsknapparna “   “. Ljusstyrkeikonen visas upptill
på LCD-skärmen. För att kontrollera bildskärmens ljusstyrka under ett samtal:

• Tryck på ”MENU”-knappen 

• Välj ”Ljusstyrkekontroll” med hjälp av navigationsknapparna “  ”

• Tryck på ”OK”-knappen 

• Använd “  “ för att justera: 

• Tryck på tillbakaknappen  för att gå till föregående meny
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2-7-5. sAmtAl i kÖ

Du kan placera ett samtal i kö genom att trycka på köknappen  under ett samtal. LCD-skärmen kommer då att bli mörk och inte visa 

någonting. För att fortsätta ditt samtal, tryck på köknappen igen.

Den som ringer kommer att Den uppringda kommer att se ”I väntläge”
se ”Väntläge”

2-7-6. ljuDkonferens (3-pArtsAmtAl)
Ljudkonferensfunktionen möjliggör 3-partssamtal under ett samtal. För att aktivera, tryck på köknappen  under ett samtal. 

Det pågående samtalet ställs då i kö.  

Den som ringer kommer att se ”Väntläge”    Den uppringda kommer att se ”I väntläge”

• Ange numret till den tredje personen som ska delta i konferenssamtalet och tryck på ringknappen   

• När den tredje personen svarar, tryck på konferensknappen 

OBSERVERA:  Om den person som initierade konferenssamtalet lägger på under samtalet avslutas samtalet för alla parter. 

 
2-7-7. sAmtAl VäntAr 

Du hör en signal i luren som indikerar ett inkommande samtal och uppringarens information visas på bildskärmen.

• För att besvara det inkommande samtalet, tryck ”1” (det pågående samtalet placeras i kö)

• För att avvisa samtalet, tryck ”2” (den som ringer hör en upptagetton)

• När du har avslutat det nya samtalet, tryck på köknappen  för att återgå till det första samtalet.  
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2-8. ViDArekoppling AV sAmtAl

Med funktionen Vidarekoppling av samtal kan du vidarekoppla dina samtal till ett annat telefonnummer eller till din röstbrevlåda.
För att aktivera denna funktion följer du anvisningarna nedan beroende på önskat alternativ:

VIDAREKOPPLA ALLTID 

Aktivering Tryck på *72, sedan på ”Call”-knappen  och ange därefter numret som du vill att samtalen ska 
vidarekopplas till. Tryck sedan på knappen #

Inaktivering Tryck på *73 och sedan på ”Call”-knappen 

VIDAREKOPPLA ALLTID TILL RÖSTBREVLÅDA

Aktivering Tryck på *21 och sedan på ”Call”-knappen   

Inaktivering Tryck på #21 och sedan på ”Call”-knappen  

VIDAREKOPPLA TILL UPPTAGET 
(uppringaren hör en upptagetton)

Aktivering Tryck på *90 och sedan på ”Call”-knappen   

Inaktivering Tryck på *91 och sedan på ”Call”-knappen   

VIDAREKOPPLA TILL RÖSTBREVLÅDA VID UPPTAGET 
(samtalet vidarekopplas till röstbrevlådan om det är upptaget)

Aktivering Tryck på *40 och sedan på ”Call”-knappen   

Inaktivering Tryck på #40 och sedan på ”Call”-knappen 

VIDAREKOPPLA VID INGET SVAR

Aktivering Tryck på *92, sedan på ”Call”-knappen  och ange därefter numret som du vill att samtalen ska vidarekopplas 

till. Tryck sedan på knappen #

Inaktivering Tryck på *93 och sedan på ”Call”-knappen 

VIDAREKOPPLA TILL RÖSTBREVLÅDA VID INGET SVAR  
(samtalet vidarekopplas till röstbrevlådan om du inte svarar)

Aktivering Tryck på *41 och sedan på ”Call”-knappen  

Inaktivering Tryck på #41 och sedan på ”Call”-knappen  

Observera att ACNs normala samtalspriser gäller för det vidarekopplade samtalet beroende på det fasta nummer eller 
mobilnummer som samtalet vidarekopplas till.

2-9. ViDArebeforDrA sAmtAl till/från en extrAtelefon

Så här gör du för att vidarebefordra samtal till eller från en extratelefon som är ansluten till ”PHONE”-porten på videotelefonen:

VIDAREBEFORDRA SAMTAL FRÅN VIDEOTELEFONEN

Tryck på ”Call”-knappen . Extratelefonen ringer. Svara i extratelefonen för att genomföra vidarebefordringen.

VIDAREBEFORDRA SAMTAL TILL VIDEOTELEFONEN 

Tryck på *1 på extratelefonen för endast vidarebefordra ljud till 

videotelefonen.

Tryck på *2 på extratelefonen för vidarebefordra både ljud och 

video till videotelefonen.
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3. Översikt

3-1. huVuDmeny

Tryck på ”MENU”-knappen för att se Huvudmenyn. 

OBSERVERA: För att navigera i menyn, använd navigationsknapparna “     ” för att komma till önskad 

meny, tryck sedan på ”OK”-knappen 

VAlmÖjlIGHETER I HuVudmEny

Telefonbok

Spara namn och telefonnummer för nummer som du ringer ofta

Sök efter telefonnummer med namn och nummer 

Ring samtal direkt 

•

•

•

Samtalslista 

Se samtal i din Samtalslista, till exempel Alla samtal, Mottagna samtal, Uppringda nummer och Missade 
samtal

Ring samtal direkt 

•

•

Inställningar

Erbjuder en mängd olika inställningar, till exempel System, Klocka, Uppgradera och Administratörsinställningar

I menyn Systeminställningar kan du hantera dina ljud- och bildval, samt få tillgång till dina nätverksinställningar 
och funktionen Återställ inställningar.

I menyn Nätverk kan du se dina Nät- och Gränssnittsinställningar. För att justera dessa inställningar, vänligen 
kontakta ACNs kundtjänst.  

Med Återställ inställningar kan du radera dina inställningar och återställa de förgjorda inställningarna. Om 
det blir nödvändigt kommer ACNs kundtjänst att förse dig med ett lösenord för att kunna återställa din 
videotelefon.  

I ”Ljud”-menyn kan du ställa in dina Ringsignaler, Ringvolym, Ljudeffekter, Ljudvolym och Ljudutgång. 

Via ”Bildskärm”-menyn kan du aktivera och hantera Videoutgång, Ljusstyrka, Uppströms hastighet, Ta bild 
(tar och sparar bilder vid videosamtal som du kan koppla till dina telefonbokskontakter), Självbild, Viloläge 
(kontrollerar tider för Digital fotoram och Bakgrund), Bakgrund, Digital fotoram och Språk.

Via ”Tidsinställning”-menyn kan du ställa in tidsparametrar, som NTP, DST och GMT. 

Via ”Uppgradera”-meny kan du nå Uppgradera serveradress och metoden för att uppgradera din mjukvara. 
För att justera dessa inställningar, vänligen kontakta ACNs kundtjänst.  

”Administratör”-menyn ger tillgång till SIP, A/V Codecinställningar, DNS-, Proxy- och LAN-inställningar. För att 
justera dessa inställningar, vänligen kontakta ACNs kundtjänst.  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Digital 
fotoram Den digitala fotoramen gör att du kan se bilder från ditt USB-minne eller SD-kort som ett bildspel.•

Information Under Information kan du se huvudinställningar för din videotelefon. •
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3-2. Att AnVänDA knAppsAtsen 

Numeriska knappar Används för att skriva in tecken •

 (Caps lock) Gör att du kan välja vilken typ av tecken du ska skriva (numeriska/gemener/versaler)•

• (Tillbaka) Gör att du kan återgå till föregående meny•

     (OK) Används för att göra och bekräfta val•

 
Navigationsknappar

Används för att navigera mellan menyer

Tar dig till redigeringsläge och gör att du kan bestämma värden för valda objekt 

•

•

3-3. Att skriVA teCken

Tryck på ”Caps lock”-knappen  för att välja önskat inskrivningsläge (numeriska/gemener/versaler). Det aktiva 

inskrivningsläget visas upptill på LCD-skärmen och betecknas med en av följande ikoner: 

      Betecknar numerisk

      Betecknar gemener

      Betecknar versaler

Läge
Knapp Gemener Versaler Numerisk

:@/ :@/ 1

abc ABC 2

def DEF 3

ghi GHI 4

jkl JKL 5

mno MNO 6

pqrs PQRS 7

tuv TUV 8

wxyz WXYZ 9

“.” “-“ 0

* * *

# # # 

Mellanslag Mellanslag Mellanslag
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3-3-1. Att skriVA siffror

Exempel: För att skriva ”123”:

• Tryck på ”Caps lock”-knappen  tills  syns i det övre vänstra hörnet av skärmen.

• Tryck på knapparna      i följd.

3-3-2. Att skriVA bokstäVer 
• Tryck på ”Caps lock”-knappen  tills  syns i det övre vänstra hörnet av skärmen.

• Tryck på de aktuella knapparna tills de önskade bokstäverna dyker upp. Exempel: För att skriva ”SKY”:

• Tryck på ”Caps lock”-knappen  för att välja inskrivningsläget 

• Tryck på de aktuella knapparna för S, K, Y:     ,   ,   

3-3-3. Att skriVA siffror oCh bokstäVer

Exempel: För att skriva ”123.com”

• Tryck på ”Caps lock”-knappen  för att välja inskrivningsläget . 

• Tryck på knapparna     i följd.

• Tryck på ”Caps lock”-knappen  för att välja inskrivningsläget . 

• Tryck på de aktuella knapparna för ”com” tills de önskade bokstäverna dyker upp.

• Tryck på knapparna    ,    ,  i följd. 

3-4. telefonbok

Telefonboken gör att du kan spara nummer som du ringer ofta som kontakter, och ringa direkt från telefonboken. Du kan spara upp till 
300 kontakter i telefonboken.

Välj ”Telefonbok” från Telefonbok
Huvudmenyn

3-4-1. AllA kontAkter

I ”Alla kontakter” finns alla de kontakter som du har sparat i din telefonbok. Du kan redigera, spara eller radera dina kontaktuppgifter.

Välj ”Alla kontakter” i ”Alla kontakter”
telefonbokens meny
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3-4-1-1. lägg till ny post

Med ”Lägg till ny post” kan du lägga till ny kontaktinformation, som till exempel namn, telefonnummer, en särskild ringsignal kopplad 
till kontakten och ett foto av kontakten. Välj ”Spara” när du har skrivit in informationen. Om du inte vill spara informationen, välj 
”Avbryt”. 

Välj “Lägg till ny post“ från Skriv in informationen och
menyn “Alla kontakter“. välj “Spara“.

3-4-1-2. ringA sAmtAl 
Du kan ringa en kontakt i listan ”Alla kontakter” genom att välja det namn och nummer som du vill ringa.

Välj kontakten i Välj “Ring“ Välj det nummer som
listan “Alla kontakter“  du vill ringa och tryck på “OK“

   -knappen 

3-4-1-3. reDigerA kontAkter

Du kan redigera information som till exempel telefonnummer, namn, ringsignal och foto på kontakten. När du har redigerat 
informationen, välj ”Spara” för att spara dina ändringar. Om du inte vill spara, välj ”Avbryt”.

Välj kontakten i Välj “Redigera“ Skriv in informationen och
listan “Alla kontakter“  välj “Spara“

3-4-1-4. rADerA kontAkt

Du kan radera kontaktinformation som du inte längre behöver.

Välj kontakten i Välj “Radera“ Välj “JA“ för att radera
listan “Alla kontakter“
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3-4-2. sÖk 
Du kan söka efter en kontakt i din telefonbok med namn eller nummer och ringa direkt, redigera eller radera kontaktinformationen. 

Välj “Sök“ i telefonbokens Sökmeny
meny

3-4-2-1. nAmnsÖk

Genom att välja ”Namnsök” kan du söka efter en kontakt i din telefonbok med namn. 

OBSERVERA: Du måste skriva in alla tecken med rätt versaler och gemener.

Välj “Namnsök“ i sökmenyn Skriv in namnet som du vill Kontaktinformationen

  söka efter och tryck på “OK“- kommer att visas

  knappen 

3-4-2-2. nummersÖk

Du kan söka efter ett nummer som har sparats i din telefonbok.

Välj “Namnsök“ i sökmenyn Skriv in numret som du vill Kontaktinformationen

  söka efter och tryck på “OK“- kommer att visas

  knappen 
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3-4-2-3. ringA sAmtAl, uppDAterA oCh rADerA informAtion

Du kan ringa ett nummer i din telefonbok eller uppdatera eller radera den sparade kontaktinformationen. 

Att ringa samtal

Välj ”Ring”   Välj det nummer somdu vill ringa och

  tryck på ”OK”-knappen  

Uppdatera information Radera information

Välj “Redigera“ och tryck på För att radera en kontakt, välj

“OK“-knappen  för att “Radera“ och tryck på “OK“-knappen .

uppdatera en kontakt, välj Välj “Ja“ för att bekräfta

sedan “Spara“

3-4-3. rADerA AllA

Du kan välja att radera all information i din telefonbok genom att välja ”Radera alla” och sedan ”Ja”. 

VARNING: ATT VÄLJA ”JA” INNEBÄR ATT ALLA KONTAKTER I DIN TELEFONBOK RADERAS AUTOMATISKT. DU KOMMER 
INTE ATT KUNNA BEKRÄFTA DITT VAL ATT RADERA ALLA KONTAKTER EFTER ATT HA VALT ”JA”, OCH DU KOMMER INTE 
ATT KUNNA ÅTERFÅ DEN RADERADE INFORMATIONEN. 

Välj ”Radera alla” i telefonbokens Välj
meny ”Ja” för att bekräfta  
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3-5. sAmtAlslistA

Du kan se alla dina mottagna samtal, uppringda nummer och missade samtal, och välja att ringa ett nummer direkt och spara det eller 
radera det från din telefonbok. 

Välj ”Samtalslista” Samtalslistans meny
från Huvudmenyn 

OBSERVERA: Samtalslistan kan max spara 300 samtal (mottagna samtal, uppringda nummer och missade samtal). Om du överstiger 
det antalet kommer dina äldsta samtal att raderas först.

3-5-1. AllA sAmtAl

Genom att välja ”Alla samtal” kan du se en lista över alla mottagna samtal, uppringda nummer och missade samtal. Du kan också 
ringa direkt från den här menyn.

Välj “Alla samtal” i Välj det önskade numret eller 
samtalslistans meny namnet

3-5-2. mottAgnA sAmtAl

Genom att välja ”Mottagna” kan du se alla de samtal som du har besvarat nyligen. Du kan också ringa direkt från den här menyn och 
spara telefonnummer i din telefonbok.

Välj ”Mottagna” i Välj det önskade numret
samtalslistans meny eller namnet

3-5-3. uppringDA nummer

Genom att välja ”Uppringda” kan du se alla nummer som du har ringt. Du kan också ringa direkt från den här menyn och spara 
telefonnummer i din telefonbok.

Välj ”Uppringda” i Välj det önskade numret eller 
samtalslistans meny namnet
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3-5-4. missADe sAmtAl 
Genom att välja ”Missade” kan du se alla de samtal som du har missat nyligen. Du kan också ringa direkt från den här menyn och 
spara telefonnummer i din telefonbok.

Välj ”Missade” i Välj det önskade numret
samtalslistans meny eller namnet

3-5-5. ringA sAmtAl, spArA eller rADerA nummer

Förutom att spara eller radera nummer i din samtalslista kan du också ringa upp dem direkt från samtalslistan.

Att ringa samtal

Välj önskat alternativ i Välj det önskade numret

samtalslistans meny och tryck på

”OK”-knappen 

Välj ”Ring” Din videotelefon ringer upp det
  valda numret

Att spara nummer

Välj ”Spara detta nummer” Fyll i fönstret “Lägg till ny post” och välj ”Spara”
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Radera nummer

Välj “Radera“ Välj “JA“ för att radera telefonnumret

3-6. inställningAr

I den här menyn kan du kontrollera system-, tids- och administratörsinställningar för din videotelefon. Tryck alltid på tillbakaknappen  

för att spara dina ändringar och avsluta. Efter varje ändring kommer du att se ett fönster som ber dig att bekräfta dina ändringar. Välj 

”JA” eller ”NEJ” och tryck på ”OK”-knappen . 

Välj ”Inställningar” från Inställningsmenyn
Huvudmenyn

3-6-1. systeminställningAr

Genom att välja ”Systeminställningar” kan du organisera nätverket och justera inställningar för videotelefonens ljud och bildskärm. 

Välj ”Systeminställningar” i Systeminställningsmenyn
inställningsmenyn

3-6-1-1. nätVerk

Nätverksinställningarna för din videotelefon är förinställda för att du ska kunna ringa och ta emot samtal via internet. Dessa inställningar 
når du genom att välja ”Nätverk”. 
Vänligen försök inte göra ändringar i denna meny. Kontakta ACNs kundtjänst om du behöver hjälp.



2�

3-6-1-2. återställ inställningAr 
Med ”Återställ inställningar” kan du radera dina inställningar och återställa de förgjorda inställningarna.  

Vänligen försök inte göra ändringar i denna meny. Kontakta ACNs kundtjänst på 0�� ��2 2��2 om du behöver hjälp.

3-6-1-3. ljuD

Genom att välja ”Ljud” kan du ändra inställningarna för ringsignaler, ljudeffekter och volym.

Välj ”Ljud” i Välj önskad  Använd knapparna “  “

menyn för Ringsignal  för att justera Ringvolymen

”Systeminställningar”

Välj ”Ljudeffekt” och ”Välj” effekt” för att ändra ljuden för Använd knapparna “ “

varning, koppling och knappar   för att justera Ljudvolymen

Välj ”Intern” eller ”Extern” Använd knapparna “  “  Använd knapparna “  “ 

 för önskad Ljudutgång. för att justera för att justera Telefonvolymen

 ”Extern” innebär att du Högtalarvolymen

kan använda externa högtalare
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Tryck på tillbakaknappen , 

välj ”JA” och tryck på ”OK”-knappen  

för att spara varje ändring du gör

3-6-1-4. bilDskärm 
Genom att välja ”Bildskärm” kan du hantera inställningar för Videoutgång, LCD ljusstyrka, Självbild, Viloläge, Bakgrund och Språk. Du 
kan också aktivera den digitala fotoramen från den här menyn och justera tidsinställningen för denna funktion. 

Välj ”Bildskärm” i menyn för

”Systeminställningar”

Tryck på ”OK”-knappen  

efter varje inställning:

Videoutgång LCD ljusstyrka

Välj ”LCD”,  Använd knapparna “   “ 

”TV-utgång (PAL)” eller  för att justera 

”TV-utgång (NTSC)” som Videoutgång LCD ljusstyrkan

Ta bild Självbild Viloläge

Välj om du vill spara på ”SD” eller Välj ”På” för att Ställ in i vilket intervall telefonen ska

”USB” aktivera Självbild  gå in i Viloläge (30, 60 eller  90 sekunder)
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Bakgrund
Bakgrunden är den bild som syns på din videotelefons LCD-skärm. Du kan själv välja vilken bild du vill ha som bakgrund.

Välj “På” för att aktivera  Ovanstående meddelande om att Välj ”SD” eller 
bakgrundsfunktionen välja bakgrund kommer att synas ”USB” som ”Typ” 
på skärmen

Tryck på ”OK”-knappen  Välj en bild att använda som Välj ”Ja” för att bekräfta bytet av
  bakgrund och tryck på  bakgrund
  tillbakaknappen  för att spara

OBSERVERA: Varningen ”Ingen USB/SD-enhet!” kommer att dyka upp om du inte har kopplat in någon USB- eller SD-enhet.

Digital fotoram Fördröjning mellan bilder Språk
Välj ”På” för att  Välj vilken För att byta språk
aktivera den Digitala fotoramen tidsfördröjning du vill ha på LCD- 

  mellan bilderna skärmen, välj bara ett
  (10, 15 eller 20 sekunder) annat språk

OBSERVERA:  Om du visar stora fotofiler (större än 3 megapixlar eller större än 600 x 800), ställ in fördröjningen mellan bilderna på 20 
sekunder. Då hinner varje bild laddas

Uppströms hastighet
Detta är den kapacitet med vilken din videotelefon kan ladda upp data via din internetuppkoppling. Din videotelefon är förinställd 
med optimala inställningar. Om de bilder som du sänder ut inte är så tydliga som du önskar kan du justera videotelefonens 
uppladdningshastighet.  

Innan du justerar detta bör du genomföra ett test för att fastställa med vilken hastighet du laddar upp. Från din dator som är kopplad till 
ditt LAN, gå till http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html
 

1. Skriv in ditt digitaltelefoninummer
2. Klicka på ”TEST”. Denna process tar cirka 60 sekunder
3. Skriv ner din videotelefons upp- och nedladdningshastighet
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Gå till ”Uppströms hastighet” i Välj din videotelefons upp- Tryck på tillbakaknappen  och välj
bildskärmsmenyn laddningshastighet ”JA” för att spara dina 
  (128, 256, 384 eller 512) inställningar

Om din uppladdningshastighet är mellan 128 och 255 ska du välja en uppladdningshastighet på 128.  

Om din uppladdningshastighet är mellan 256 och 383 ska du välja en uppladdningshastighet på 256.

Om din uppladdningshastighet är mellan 384 och 511 ska du välja en uppladdningshastighet på 384.

Om din uppladdningshastighet är 512 eller högre ska du välja en uppladdningshastighet på 512.

OBSERVERA: Du kan inte ändra inställningarna för din bildskärm medan du pratar i telefon. För att se effekterna av ändringarna, ring 
ett samtal efter att ha justerat inställningarna. Den uppringda personen kommer att kunna bekräfta om bilden som du sänder har blivit 
tydligare. Om du ställer in en för hög uppladdningshastighet kommer bildkvaliteten att försämras. För att justera ställer du bara om din 
uppladdningshastighet till en lägre inställning.    

Storlek bildskärm
Storlek bildskärm innebär upplösningen på din video. Skärmstorleken kommer automatiskt att anpassas till lämpligt läge (CIF eller VGA) 
beroende på din bandbredd och bildhastighet.  

Bildhastighet
Bildhastighet är den hastighet med vilken din videotelefon uppdaterar bilder. Du kan välja Låg, Normal eller Hög beroende på din 
bandbredd.

Gå till ”Bildhastighet” i  Välj lämplig bildhastighet Tryck på tillbakaknappen “ ” och 
bildskärmsmenyn (Låg, Normal eller Hög) välj ”JA” för att spara dina 
   inställningar
Videocodec
Videocodec bestämmer videokompressionen på din telefon. Din videotelefon använder två videocodec: H.263 och H.264. Videocodec 
kommer automatiskt att justeras till den lämpliga inställningen beroende på vald bandbredd och bildhastighet.

3-6-2. ställA kloCkAn

Din videotelefon erbjuder en tidsfunktion för hela världen.

Välj “Tidsinställning” i Tidsinställning
inställningsmenyn



28

NTP (Network Time Protocols)

Välj “På” för att aktivera Välj ”Av” för att stänga av 
alternativet NTP NTP och skriva in datum och tid
  manuellt

 D.S.T (Daylight Saving Time) G.M.T (Greenwich Mean Time)

Välj ”På” för att aktivera D.S.T Välj tidszon för ditt område
och ”Av” för att stänga av det

3-6-3. uppgrADerA inställningAr

Genom att välja ”Uppgradera” kan du bekräfta versionen och uppgradera din videotelefons mjukvara. Om mjukvaran inte är den 
senaste versionen kan du uppgradera den via internet. 

Vänligen försök inte göra ändringar i denna meny. Kontakta ACNs kundtjänst om du behöver hjälp.

3-6-4. ADministrAtÖrsinställningAr

Administratörmenyn ger tillgång till SIP, A/V Codecinställningar, DNS-, Proxy- och LAN-inställningar.  

Vänligen försök inte göra ändringar i denna meny. Kontakta ACNs kundtjänst om du behöver hjälp.
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3-7. DigitAl fotorAm  
Din videotelefon ger dig funktionen Digital fotoram, som innebär att du kan visa foton och bilder från ditt USB-minne eller SD-
kort i bildspel.

VIKTIGT: För den optimala användningen av din videotelefon, bör du storleksändra dina foton så att de passar en 640x480-
skärm eftersom större bilder (större än 800x600) kan leda till att videotelefonen inte svarar när den försöker att storleksändra 
bilderna automatiskt. Det kan också hända att videotelefonen inte kan uppgraderas till den senaste programversionen om den 
försöker att utföra denna funktion samtidigt som en automatisk uppgradering. 

Du kan enkelt ladda ner ett verktyg för att ändra storlek på dina foton. Klicka på en av följande länkar för anvisningar beroende 
på om du använder Windows XP/Vista eller MAC OSX: 

Windows XP: http://www.codeplex.com/PhotoToysClone

MAC OSX: http://www.1802.it/pixer_down.php

Observera att kvaliteten på bilderna inte påverkas när du ändrar storlek på dem.

Sätt in ditt USB-minne eller SD-kort  Välj ”Digital fotoram” i Välj ”Se en annan bild”
  huvudmenyn

Välj den enhet där dina foton finns och Välj den önskade bildmappen och tryck på 

tryck på ”OK”- knappen  ”OK”-knappen . Efter inställd tidsfördröjning bör

  dina bilder synas på skärmen.

OBSERVERA: Digital fotoram kommer automatiskt att visa alla bilder på ditt USB-minne eller SD-kort. Om du inte vill att en viss bild 
ska visas måste du ta bort den från enheten innan du sätter in enheten i din videotelefon. För att den digitala fotoramen ska fungera 
måste du aktivera den vid menyn Bildskärm och ställa in önskad tidsfördröjning mellan bilderna. Se avsnitt 3-6-1-4. Bildskärm för 
detaljer.    

Se en annan bild

Välj ”Se en annan bild” Välj den önskade bildmappen och 

  tryck på ”OK”-knappen 



30

Nästa bild Föregående bild

Välj “Nästa bild” för att se Välj ”Föregående bild” 
nästa bild för att se föregående bild

OBSERVERA: Videotelefonen kan bara läsa JPG- och PNG-filer. Om storleken på dina bilder är större än 3 megapixlar, öka 
tidsfördröjningen mellan bilderna till 20 sekunder så att varje bild hinner laddas. 

Radera nuvarande bild

Välj ”Radera nuvarande  Välj ”JA” för att radera
bild”

3-8. informAtion

För att se systeminformation om din videotelefon, välj Information i Huvudmenyn.

Välj ”Information” i  Din videotelefons
huvudmenyn systeminformation
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Felsökningsguide

pRoBlEm FElSÖKnInG

Jag kan inte sätta på telefonen

Kontrollera att strömkabeln är rätt inkopplad.

Kontrollera att av/på-knappen är påslagen.

Kontrollera att eluttaget fungerar genom att koppla in en annan elektrisk apparat.

•

•

•

LCD-skärmen är inte på 

Slå av och sedan på av/på-knappen.

Kontrollera att strömkabeln är rätt inkopplad.

Tryck på en knapp eller lyft på luren för att kontrollera att videotelefonen inte är i 
viloläge.

•

•

•

Jag kan inte höra kopplingstonen 
i luren Kontrollera att luren är inkopplad i den vänstra porten på din videotelefon.•

Jag kan inte ringa

Kontrollera att ethernetkabeln är inkopplad i WAN-porten på din videotelefon.

Kontrollera att luren är inkopplad i den vänstra porten på din videotelefon.

Slå av och sedan på av/på-knappen.

Om din videotelefon är korrekt uppkopplad mot internet, kontrollera att ”register”-
lampan är på.

Om du använder kortnummer, kontrollera att numret är korrekt ifyllt i din telefonbok.

Om personen som du ringer använder en videotelefon installerad i ett privat nätverk 
eller ett brandväggssystem är det möjligt att samtalet inte kan kopplas fram.

•

•

•

•

•

•

Jag kan inte ta emot samtal 

Om din videotelefon är installerad i ett privat nätverk eller ett brandväggssystem är det 
möjligt att du inte kan ta emot samtal.

Kontrollera att ”register”-lampan är på. Om din videotelefon inte är ordentligt 
uppkopplad mot internet kommer du inte att kunna ta emot samtal.

Slå av och sedan på av/på-knappen.

•

•

•

När jag får ett samtal fungerar 
videon men det hörs ingen 
ringsignal.

Kontrollera att Ringvolymen är satt högre än ”1” i menyn Ljudinställningar.  •

Samtalet kopplas fram, men den 
andra personen kan inte se mig 
och ljudkvaliteten är dålig.  

Om din videotelefon är installerad i ett privat nätverk eller bakom en brandvägg är det 
möjligt att den andra personen inte kommer att kunna se dig.

Kontrollera att det finns en kamera kopplad till den uppringda personens videotelefon.

•

•

Samtalet kopplas fram, videon 
fungerar men det hörs inget ljud.  

Kontrollera att den uppringda personens mikrofon fungerar.  

Om din videotelefon är installerad i ett privat nätverk eller bakom en brandvägg är det 
möjligt att den andra personen inte kommer att kunna höra dig.

Höj volymnivåerna.

•

•

•

Samtalet kopplas fram, både 
ljud och bild fungerar, men den 
uppringda personen kan inte se 
eller höra mig.  

Kontrollera om den uppringda personens videotelefon är installerad i ett privat nätverk 
eller ett brandväggssystem.

Kontrollera att ljud-/videoingången är korrekt konfigurerad.

Kontrollera att den andra personens ljud-/videoenhet fungerar ordentligt.

•

•

•

Samtalet kopplas fram, bilden 
fungerar och jag kan höra den 
uppringda personen, men de kan 
bara se mig och inte höra mig. 

Kontrollera att ljudingången är korrekt konfigurerad.

Kontrollera att den andra personens ljudenhet fungerar ordentligt.

•

•

Samtalet kopplas fram, både 
ljud och bild fungerar, men den 
uppringda personen kan bara höra 
mig och inte se mig.

Kontrollera att videoingången är korrekt konfigurerad.

Kontrollera att den andra personens videoenhet fungerar ordentligt.

•

•
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Den andra personen skärm är fryst 
och det hörs inget ljud.

Kontrollera att din videotelefon är korrekt uppkopplad mot internet.

Kontrollera att den uppringda personens videotelefon inte har kopplat ner från internet.

•

•

Telefon kopplad till ”PHONE”-
porten ringer inte.

Kontrollera att din videotelefon fungerar korrekt utan en telefon kopplad till ”PHONE”-
porten.

Kontrollera att telefonsladden som går från din videotelefon till extratelefonen är säkert 
inkopplad.

Koppla telefonen direkt till ”PHONE”-porten. Använd inga förlängningssladdar eller 
externa nummerpresentatörer eller telefonsvarare.

Kontrollera att extratelefonens ringsignal är på.

Testa med en annan telefon om det är möjligt. Vissa telefoner kan behöva mer ström än 
din videotelefon kan ge. Inte alla telefoner är kompatibla.

•

•

•

•

•

Jag kan inte besvara samtal från 
telefonen kopplad till ”PHONE”-
porten.

Kontrollera att din videotelefon fungerar korrekt utan en telefon kopplad till ”PHONE”-
porten.

Kontrollera att telefonsladden som går från din videotelefon till extratelefonen är säkert 
inkopplad.

Koppla telefonen direkt till ”PHONE”-porten. Använd inga förlängningssladdar eller 
externa nummerpresentatörer eller telefonsvarare.

Testa med en annan telefon om det är möjligt. Vissa telefoner kan behöva mer ström än 
din videotelefon kan ge. Inte alla telefoner är kompatibla.

•

•

•

•

Jag kan inte ringa från telefonen 
kopplad till ”PHONE”-porten.

Kontrollera att din videotelefon fungerar korrekt utan en telefon kopplad till ”PHONE”-
porten.

Kontrollera att telefonsladden som går från din videotelefon till extratelefonen är säkert 
inkopplad.

Kontrollera att telefonen är inställd på TONVAL, inte PULSVAL.

Koppla telefonen direkt till ”PHONE”-porten. Använd inga förlängningssladdar eller 
externa nummerpresentatörer eller telefonsvarare.

Testa med en annan telefon om det är möjligt. Vissa telefoner kan behöva mer ström än 
din videotelefon kan ge. Inte alla telefoner är kompatibla.

•

•

•

•

•

Jag kan inte använda funktion1* 
eller 2* på telefonen kopplad till 
”PHONE”-porten. 
 Denna funktion gör att du 
kan föra över samtalet till din 
videotelefon, förutsatt att den 
som ringer också använder en 
videotelefon (1* överför video och 
2* överför ljud).

Kontrollera att din videotelefon fungerar korrekt utan en telefon kopplad till ”PHONE”-
porten.

Kontrollera att telefonsladden som går från din videotelefon till extratelefonen är säkert 
inkopplad.

Kontrollera att telefonen är inställd på TONVAL, inte PULSVAL.

Koppla telefonen direkt till ”PHONE”-porten. Använd inga förlängningssladdar eller 
externa nummerpresentatörer eller telefonsvarare.

Testa med en annan telefon om det är möjligt. Vissa telefoner kan behöva mer ström än 
din videotelefon kan ge. Inte alla telefoner är kompatibla.

•

•

•

•

•

När videotelefonen är kopplad till 
en TV eller monitor är bilderna 
som visas på LCD-skärmen 
respektive TVn/monitorn olika.

När den externa videoutgången är kopplad till en TV eller monitor kan vissa delar av 
bilden inte visas på samma sätt som på videotelefonens LCD-skärm.

•

Min videotelefon kopplar inte upp

Kontrollera att din videotelefon får en IP-adress från ditt modem eller din router.

Slå av och sedan på av/på-knappen, och koppla ur och sedan in ditt modem/din router.

Brandväggar kan blockera portar som behövs för uppkoppling. Koppla ur din brandvägg 
som test. 

•

•

•
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Varningsmeddelanden

nÄR VARnInGSmEddE-
lAndE BESKRIVnInG/InnEBÖRd

På

Laddar system• System laddar

Initierar användargränssnitt• Laddar personliga inställningar

Initierar nätverk• Hämtar IP-adress. Kontaktar NTP-server

Uppkoppling• Letar efter och laddar ner mjukvaruuppdateringar

Uppdaterar• Telefonen uppdaterar mjukvara

Läser usb• En USB-enhet har kopplats in

Matar ut usb• En USB-enhet kopplades ur

Läser sd• En SD-enhet har kopplats in

Matar ut sd• En SD-enhet har kopplats ur

Urkopplad nätverkssladd• LAN-kabel är urkopplad

Laddar systemet…• Personliga datainställningar laddas

Uppdaterar tidsinställning…• Uppkoppling till NTP-server är aktiv.

Initierar gui-meny• Bildinformation för GUI dekomprimeras

Uppkoppling misslyckades• Din videotelefon försöker koppla upp mot ACNs 
digitaltelefonitjänst men får inget svar

Under ett samtal

Väntläge• Du är i väntläge (ljud & bild) 

I väntläge• Samtalet placerades i kö av den andra personen

Privat läge på• Du är i privat läge

Tyst läge på• Du är i tyst läge 

Anknytning aktiv• Extratelefon kopplad till ”PHONE”-porten är aktiv

Samtalsöverföring•
Överför samtal från din videotelefon till din extratelefon kopplad 
till ”PHONE”-porten.

Du har ingen minnesenhet• Ingen minnesenhet funnen (USB-minne eller SD-kort)

Konfigurerar ADSL

Kopplar upp mot 
en ADSL-server… 
Nätverkskonfiguration. Tryck 
”#” för att avbryta

•

Uppkoppling till en ADSL-server pågår

Nätverksinställningar 
misslyckades. Tryck ”#” för att 
avbryta

• Din videotelefon försöker koppla upp mot en ADSL-server men 
får inget svar

Försöker ringa Numret är upptaget.• Den uppringda personen är upptagen med ett annat samtal

Efter ett samtal Vänta en minut….• Användarkonfiguration sparas eller menyn uppdateras

Ställer in 
användarkonfiguration

Ogiltigt lösenord• Ditt lösenord är felaktigt

Initierar systemet…• All personlig information laddas

Initierar data för Telefonbok• Data för telefon och samtalslista laddas



www.myacn.eu

SE-VP-UM-002


